
 

Uchwała Nr XLVIII/321/10 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 25 lutego 2010 roku 

 

w sprawie: ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko 

 

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4  w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r                        

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn. zm) Rada 

Miejska uchwala co następuje: 

 

§1 

Ustala się regulamin porządkowy cmentarzy komunalnych w Drezdenku przy ul. Kopernika                   

w Trzebiczu, Gościmiu i Goszczanowcu. 

 

§2 

1.Właścicielem cmentarzy komunalnych  jest Gmina Drezdenko. 

2. Administratorem cmentarzy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                   

Sp. z o.o. z siedzibą w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 21 

3.Godziny urzędowania Administracji cmentarzy od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15. 

4.Cmentarze otwarte są całodobowo. 

5.Pochówki odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godz. od 7 do 15 oraz                   

w innych dniach i godzinach uzgodnionych z administratorem. 

6.Wszelkie prace budowlane, kamieniarskie, brukowe mogą być wykonywane w dni powszednie 

w godz. od 7 -15 tej po uzyskaniu pisemnej zgody Administratora, która jest wydawana na 

podstawie złożonego wniosku. Prace podlegają odbiorom technicznym i są nadzorowane przez 

Administratora. 

7.Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za pracowników innych firm 

prowadzących roboty na cmentarzu. 

8.Administrator cmentarzy i właściciel cmentarzy nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek 

klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

9. Administrator wyznacza miejsca na groby i miejsca rezerwacji na przyszłe pochówki 

10.W przypadku naruszenia regulaminu Administrator ma prawo występowania do odpowiednich 

organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych 

11. Dane o Administracji cmentarzy ( numer telefonu, godzina urzędowania winny być 

umieszczone na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się przy cmentarzach) 

12. Wszelkie skargi, wnioski i opinie dotyczące cmentarzy komunalnych przyjmuje Administracja 

Cmentarzy. 

13.Nadzór nad cmentarzami sprawuje Burmistrz. 

14.Urząd Miejski w Drezdenku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dniach                  

i godzinach urzędowania. 

 

§3 

1.Na terenie cmentarzy obowiązuje zakaz: 

a)zakłócania ciszy i porządku, 

b)wprowadzania zwierząt, 

c)przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych, 

d)przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu 

e)prowadzenia działalności handlowej, 

f)zaśmiecania,  

g)porzucania elementów z rozbiórki nagrobków, ziemi 

h)zrywania kwiatów, niszczenia zieleni, 

i)niszczenia urządzeń cmentarnych i nagrobków 

j)ustawienia ogrodzeń wokół miejsc zarezerwowanych 

k)umieszczania reklam 

l)palenia ognisk 

ł)ustawiania ławek 

m)samowolnego sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów  

n)utwardzania nawierzchni wokół nagrobków 

 

 



§4 

1.Administrator posiada wyłączność na wykonywanie usług cmentarnych  objętych cennikiem 

uchwalonym przez Radę Miejską. 

2.Opłaty za usługi cmentarne pobierane są w siedzibie Administracji  przy ul. Pierwszej Brygady 

21 najpóźniej w dniu wykonania usługi cmentarnej. 

3.Przedłużenie umowy na dalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej. Opłaty 

należy dokonać w roku kalendarzowym, w którym wygasa ważność poprzedniej opłaty. 

4.W przypadku nieziszczenia opłaty 20 –letniej w terminie określonym w ust.3, grób kwalifikuje 

się do likwidacji co jest zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (art.7 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r Nr 23 

poz.295 z późn. zm.). 

5.Administrator ogłasza w I kwartale każdego roku na tablicy ogłoszeń na cmentarzach oraz 

tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku komunikat o upływie okresu 

nienaruszalności grobu ziemnego opłaconego przed 20 laty. 

6. Likwidacja grobu winna być poprzedzona informacją umieszczoną na grobie i tablicy 

informacyjnej znajdującej się na cmentarzach, na co najmniej 1 rok przed terminem likwidacji. 

7. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół. 

8.Wykonywanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarzy  przez firmy  świadczące usługi 

pogrzebowe wymaga wcześniejszego powiadomienia administratora cmentarza, minimum 2 dni 

przed planowanym pochówkiem w celu dokonania niezbędnych uzgodnień i załatwienia 

formalności. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową, cmentarną jest zobowiązany                     

do doprowadzenia otoczenia miejsca pochówku do stanu poprzedniego. 

 

§5 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2008 roku               

w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Drezdenko. 

 

 

§6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

 

§7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 

 

 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

/-/ prof. dr hab. Ludwik Lipnicki 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Ustalenie regulaminu porządkowego cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Drezdenko 

reguluje obecnie uchwała Nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 stycznia 2008 

roku w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy 

Drezdenko. Proponuję wprowadzić więcej zakazów na terenie cmentarzy oraz wprowadzić zapisy  

w sprawie  upływu okresu nienaruszalności grobu opłaconego przed 20 laty- grobu 

zakwalifikowanego do likwidacji. 

Cmentarze komunalne stanowią  obiekty użyteczności publicznej. Zasady i tryb korzystania z 

gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej określa uchwałą rada gminy  na mocy 

art.40 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Stąd zasadnym jest  podjęcie powyższej 

uchwały. 

 


